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मराठीतः प्रभाकर नानावटी 



मुला-मुलीनो, तुम्ही  गोष्ट ऐकण्यासाठी घुटमळत 
आहात. परंतु एके काळी या भूमीवर एकही गोष्ट 
नव्हती. सगळ्या गोष्टी आकाशातील देव 
न्यामेच्या मालकीच्या होत्या. सगळ्या गोष्टींना 
एका सोन्याच्या पेटीत कडी कुलुपात 
ससहंासनाच्या जवळ त्यानी ठेवले होते. योग्य 
ककंमत आल्यास तो एकेक गोष्ट ववकत असे.    





एकदा अनान्से नावाच्या कोळीने 
आकाशातील देवाकडून गोष्टी ववकत 
घेण्याि ेठरववले. त्यासाठी 
आकाशापयतं पोि ूशकेल एवढे मोठे 
जाळे ववणले. व त्यावर िढून तो 
देवापाशी गेला.    





आकाशातील देवाला जेव्हा अनान्सेिी 
इच्छा कळली तेव्हा तो ट्वी, ट्वी, ट्वी 
करत हसू लागला. माझ्या गोष्टी हवे 
असल्यास त्यािी ककंमत म्हणून तुला 
माझ्या तीन मागण्या पुरे करावे 
लागतील. ऐक, भयंकर, अणिकुीदार 
दात असलेला ओसेबो हा बबबट्या, 
िावल्यास आग आग करणारी मंबोरो ही 
मधमाशी आणण कुणालाही न ददसणारी 
ममोदटया ही परी यांना पकडून माझ्या 
समोर आणल्यास त्या ककमतीत तुला 
मी गोष्टी ववकत देईन.    

 अनान्से डोके खाली करून मागे मागे 
सरकत तुम्ही सांचगतलेली ककंमत मी 
देईन.  असे म्हणाला.  .  
आकाशातील देव ट्वी, ट्वी, ट्वी करत 
त्यािी टर उडवत तुझ्यासारख्या 
फडतूस म्हाताऱ्याकडून हे काम शक्य 
होईल का?  असे गुणगुणला. अनान्से 
मात्र  काही न बोलता देवाने 
सांचगतलेल्या मागण्यांच्या शोधात 
जसमनीवर परत आला.  





अनान्से जंगलात भटकू लागला. इररडी, 
इररडी इररडी असे ओरडू लागला. शवेटी 
भयंकर दात असलेला ओसेबो बबबट्या 
त्याला ददसला.  
अनान्से, तू योग्य वेळी आलास. ही 
माझी जेवणािी वेळ. तुला खाऊन 
टाकतो.   बबबट्याने डरकाळी फोडली.  

 ते जाऊ दे. जे होणार ते होईल. 
पदहल्यांदा आपण एकमेकांना बांधण्यािा 
व सोडण्यािा खेळ खेळू या.  अनान्से 
सांगू लागला. 
 



 या बबबट्याला शययत व खेळ म्हणजे 
जीव की प्राण. एकमेकांना पकडून, 
सोडून देण्यािा हा खेळ कसा खेळला 
जातो?  बबबट्याने वविारले. 
मी पदहल्यांदा तुझ ेपुढि ेदोन्ही पाय 
व मागि ेदोन्ही पाय बांधतो. त्यानंतर 
मी त्यांना सोडतो. नंतर तू माझ ेहात 
पाय बांध व नंतर सोडव. असे करत 
जायि.े...  अनान्से खेळाि ेननयम 
समजावत होता.   





अनान्से पुढिा एक पाय व नंतर 
दसुरा पाय त्यानंतर मागिा एक 
पाय व दसुरा पाय असे एका घट्ट 
दोरीने बांधनू टाकला.  ओसेबो 
आता तुला आकाशातील देवाला 
भेटायि ेआहे. तयार हो.  असे म्हणत 
बांधलेल्या स्थितीत बबबट्याला 
उिलून एका झाडाच्या फांद्यावर 
टांगून ठेवला.   



त्यांनंतर अनान्से एक रंद केळीि े
पान तोडून आणला. एका 
वाळलेल्या भोपळ्यात त्यानी पाणी 
भरले. छातीपयतं वाढलेल्या 
गवतातून – सोरा, सोरा, सोरा – 

िालत िालत िावल्यास आग 
आग होणाऱ्या मंबोरो या 
मधमाश्याच्या पोळापाशी पोिला. 
त्यानी केळीि ेपान डोक्यावर 
छत्रीसारखे धरून त्यावर 
भोपळ्यातील िोडसेे पाणी ओतले.     







बाकी रादहलेले पाणी मधमाश्याच्या पोळावर ओतून 
टाकले. पाऊस आला, पाऊस आला!  म्हणून तो 
ओरडू लागला आणण मधमाश्याना उडत उडत त्या 
भोपळ्याच्या आत जा. नाहीतर तुमि ेपंख सभजून 
तुटतील.  अशी धमकी ददली.   

मंबोरो धन्यवाद!  म्हणत भोपळ्यात सशरला. 
अनान्से ताबडतोब झाकण लावून झाकून टाकला.   

 मंबोरो, तुला आतामी आकाशातील देवाकड ेघेऊन 
जाणार आहे.  असे म्हणत मंबोरो असलेल्या 
भोपळ्याला बबबट्याच्या शजेारी टांगून ठेवला.   





 शवेटी अनान्से एक लाकडाच्या 
तुकड्यापासून छानशी बाहुली तयार 
केली. त्यानी बाहुलीला 
डोक्यापासून पायापयतं घट्ट पकडून 
ठेवणाऱ्या डडकंाने सारवला. 
बाहुलीच्या हातात एक भांड ेदेवून 
त्यात रताळ्याच्या तुकड्याने भांड े
भरून टाकले.  





त्यानंतर अनान्सेन,े जेिे 
रात्रीच्या वेळी परी येऊन 
नाितात त्या फुलाच्या 
झाडाखाली, लाकडी बाहुलीला 
ठेवले. अनान्सेने तेिेि खाली 
पडलेल्या एका पातळ परंतु घट्ट 
अशी वेल शोधनू वेलीि ेएक 
टोक बाहुलीच्या गळ्याला बांधनू 
दसुरे टोक थवतःच्या हातात 
धरून त्या झाडामागे जाऊन 
लपून बसला.   

मध्यरात्रीला पऱ्या नाित, डुलत 
आल्या. यांना कुणीही उघड्या 
डोळ्यांनी बघू शकत नव्हत.े 
ममोदटयासुद्धा तेिे आली. 
बाहुलीच्या हातातील भांड्यातील 
रताळ्याि ेतुकड ेबघून नतच्या 
तोंडात पाणी सुटले.    



ममोदटया परीने हे बाळ, मला भूख 
लागली आहे. तुझ्या भांड्यातील 
रताळ्याि ेतुकड ेखाऊ का?  असे 
वविारली.   

झाडामागे लपलेल्या अनान्सेने 
वेलीला ओढल्यावर बाहुलीि ेडोके 
हलले. परीला बाहुलीने खाण्यास 
संमती ददली असे समजून सवय तुकड े
खाऊन टाकले.    



“बाळा, अनेक धन्यवाद!  परी म्हणाली.   

परंतु बाहुलीकडून काही प्रनतसाद 
समळाला नाही. “मी तुला धन्यवाद देते, 
आणण तू उत्तर देत नाहीस.  असे 
रागारागाने  ममोदटया म्हणाली. 
तरीसुद्धा बाहुली चिडीिपु.्   



“इिे बघ, तू उत्तर न ददल्यास तुला 
मी मार देईन.  परी म्हणाली. बाहुली 
गप्प बसली. परीला राग आला. नतने 
बाहुलीच्या गालावर हात उगारला. मग 
काय झाले मादहत आहे का? परीिा हात 
गालाला घट्ट चिकटून बसला.  माझ े
हात सोड. नाहीतर अजून एकदा 
मारीन.   दसुऱ्या हाताने नतने बाहुलीच्या 
दसुऱ्या गालाला मारले. दसुरा हातसुद्धा 
घट्ट चिकटून बसला. परीला अजून राग 
आला. मग नतने दोन्ही पायाने लाि 
मारली. पायसुद्धा चिकटून बसले.     

 नंतर अनान्से झाडामागून बाहेर आला. 
 ममोदटया, आता मी तुला 
आकाशातील देवापाशी नेणार आहे. 
तयार हो.  ममोदटयाला बाहुलीसकट 
उिलून बबबट्या व मधमाशीला 
टांगलेल्या झाडापाशी घेऊन गेला.   







त्यानंतर अनान्सेने ओसेबो, मंबोरो व 
ममोदटया यांना एका जाळ्यात बांधला. 
व जाळ्यािी सशडी िढून त्या नतघांना 
ओढत ओढत  देवाच्या पायापाशी आणून 
ठेवला.    





हे बघा, न्यामी देवा,   अनान्से डोके 
टेकून सांगू लागला. अणिकुीदार दात 
असलेल्या ओसेबो बबबट्याला, 
िावल्यावर आग आग ओकणाऱ्या 
मंबोरो या मधमाशीला आणण 
कुणालाही न ददसणाऱ्या ममोदटया 
परीला तुमच्या गोष्टींिी ककंमत 
म्हणून मी आणले आहे.  



यानंतर आकाशातील देवाने 
आपल्या दरबारातील सवय मंत्र्याना 
व इतर मान्यवरांना बोलावून 
मोठयांदा ओरडून  हा लुकडा 
म्हातारा अनान्से कोळी मी सांगेल 
त्या ककंमतीला गोष्टी ववकत घेत 
आहे. त्याच्या प्रशंसनािय गाणे 
म्हणा!  अशी आज्ञा केली.  या 
पुढे माझ्या सवय गोष्टी 
अनान्सेच्या मालकीि ेहोतील. व 
त्यांना कोळ्याच्या गोष्टी असे 
लोक म्हणतील.    
 जमलेले सवय  शाबास!  शाबास!!  
- ईSSS, ईSSS, ईSSS -  असे 
जयजयकार देऊ लागले.   





गोष्टीने भरलेली सोन्यािी पेटी घेऊन 
अनान्से जसमनीवर आला. गावातील 
लोकांच्याकड ेत्यानी पेटी चगली. लोकांनी ती 
पेटी उघडून गोष्टी सांगू लागले. पेटीतील सवय 
गोष्टी जगातील काना कोपऱ्यापयतं पोिल्या. 
ही गोष्टसुद्धा त्याि पेटीतली!  





मीसुद्धा ही गोष्ट ऐकलेली होती. 
तुम्हाला आवडले ककंवा आवडणार 
नाही. तरीसुद्धा जगातील कोपऱ्या 
कोपऱ्यापयतं ही गोष्ट जाऊन परत 
आणा. 



आकिकेतील बहुतेक गोष्टी अनान्से या 
कोळ्यािे असले तरी त्यांना फक्त 
कोळ्याच्या गोष्टी असेि म्हटले जाते. ही 
गोष्टसुद्धा त्यातलीि आहे.   
कोळ्याच्या गोष्टीमध्ये लहान ननःशक्त, 
असहाय माणसं वा प्राणी ज्याप्रकारे 
बलवान अशा समोरच्या शत्रूिंा नायनाट 
कसे करतात हेि सांचगतले आहे. आपला 
शहाणपणा वापरून त्यांच्यावर ही लहान 
माणसं वा प्राणी कसे मात करतात व 
त्यांना हरवतात हे सांचगतले आहे.   

या गोष्टींना आकिकेतील गुलाम 
अमेररकेला घेऊन गेले. ककत्येक  वपढ्या 
या गोष्टी ऐकून वाढल्या.  या गोष्टीत 
ककत्येक आकिकन शब्द आहेत. त्यांच्या 
उच्िारावरूनि त्यांिा अिय कळतो.    .  


